
 1

Introduktion

Jag har jag velat beskriva och undersöka på vilka sätt ljud kan sägas 
ha inflytande i den byggda miljön. I den här texten undersöker jag 
detta utifrån begreppen territorialitet och verfremdung. Den territo-
riella diskursen erbjuder ett perspektiv där ljud kan betraktas, bland 
annat, som en aktant i territoriell produktion, som någonting som 
utövar inflytande och ”gör skillnad”. Utifrån begreppet verfremdung 
diskuterar jag hur ett konstnärligt förfrämligande kan erbjuda nya 
möjligheter att uppleva, förstå och agera i förhållande till den byggda 
miljön samt vilka roller ljud kan spela i ett sådant sammanhang.

Genom att betrakta mitt arbete som konstnärligt undersökande 
snarare än vetenskapligt sanningssökande eller systematiserande har 
jag förutsättningslöst kunnat följa trådar jag efterhand nystat upp. 
Projektets upplägg har därmed utvecklats successivt i en process där 
mina olika undersökningar tillåtits påverka varandra och ge arbetet 
riktning. Utöver den teoretiska diskussionen är den här texten även 
en redogörelse för denna process.

Texten består av fem delar:

Studier av ljud (s. 2) introducerar några olika perspektiv på ljud 
och hur mina egna undersökningar förhåller sig till dessa. 

Ljud och territorialitet (s. 8) är till stor del en introduktion till 
begreppet territorialitet och hur det kan användas i diskussioner 
rörande rumslig kontroll, särskilt med avseende på ljud. 

Ljudliga läckage och mellanrum (s. 16) applicerar det territoriella 
perspektivet i en diskussion rörande ljudets förmåga att överskrida 
rumsliga gränser. 

Förfrämligande (s. 18) diskuterar hur ljud kan vara del i ett konst-
närligt förfrämligande för att skapa distans och nya perspektiv. 

Spekulationer och avslutning (s. 21) innehåller slutligen en redogö-
relse för de ljudliga spekulationer jag själv gjort i en av mina un-
dersökningar samt en avslutande reflektion rörande mitt arbetes 
sammantagna roll och värde.
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Studier av ljud

Akademiker, musiker, konstnärer, med flera har skrivit om värdet 
av ljud i människans liv. En av dessa är kompositören och författa-
ren R. Murray Schafer som sedan 1960-talet varit aktiv inom fältet 
och publicerat ett flertal böcker. Med boken The Soundscape (1994), 
först publicerad 1977, nådde Schafers begrepp ”soundscape” vida 
spridning och har sedan dess utvecklats till en egen gren och rörelse. 
Jean-François Augoyard och Henry Torgue (1999) kritiserar sounds-
cape-perspektivet för hur det genom att betrakta ljudmiljön som en 
komposition av ljud begränsar vilka ljud som är önskvärda utifrån 
estetiska kriterier. Schafers åtskillnad mellan ljudmiljöer som betrak-
tas som hi-fi respektive lo-fi1 är ett exempel på detta. De ljud som, 
på grund av bristande tydlighet och precision, räknas som lo-fi faller 
utanför soundscape-ramen och betraktas som oviktiga, ointressanta 
eller oönskade. På så vis menar Augoyard och Torgue att soundsca-
pe-perspektivet förringar stora delar av den urbana ljudmiljön. Som 
alternativt perspektiv förespråkar Augoyard och Torgue istället att 
studera ljud utifrån begreppet sonic effect. Med sonic effect ligger 
fokus inte på ljudmiljön som helhet/komposition (soundscape) och 
inte heller på ljudet som objekt i sig. Istället är det ljudets inverkan i 
en miljö som står i centrum. 

Björn Hellström ger i sin avhandling Noise Design (2003) exem-
pel på hur sound effect2 kan användas i studier av den byggda miljön. 
Jag förstår Hellströms avhandling som ett systematiserande där effek-
ter etiketteras, specificeras, kategoriseras och organiseras. För att göra 
detta använder och utvecklar Hellström en omfattande begreppsap-
parat.

En kärnfråga som Schafer och Hellström i någon mån delar är 
behovet av att hitta nya (offensiva/positiva) perspektiv på ljuden om-
kring oss. Hellström menar att mycket av det arbete och den diskus-

1. Med hi-fi avser Schafer ljudmiljöer där betydelsebärande ljud framstår klart och 
tydligt, att jämföra med lo-fi som kännetecknas av brus.

2. I Hellströms avhandling är sound effect till synes liktidigt med begreppet sonic 
effect, så som det används av Augoyard och Torgue.
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sion som förs idag rörande ljud och oljud har ett defensivt angrepps-
sätt: 

[D]en största mödan vad gäller utveckling av kunskap och 
teknik koncentreras kring defensiva strategier för att skydda 
människan från ljud. (Hellström 2007, s. 1)

Genom lagstiftning och åtgärder i projektering försöker vi skydda oss 
från ljud och ljuden blir ofta något som kan beskrivas i kvantitativa 
termer. Istället menar Hellström att vad som behövs är ett offensivt 
förhållande till ljud, att vi ser ljuden ur kvalitativa perspektiv som 
erkänner dess värden. Schafer pekar på ett liknande vis på vikten av 
att uppmärksamma ljudens kvaliteter, men hans tydliga åtskillnad 
mellan önskvärda och icke-önskvärda ljud kvarstår.

Noises are the sounds we have learned to ignore. Noise pollu-
tion today is being resisted by noise abatement. This is a ne-
gative approach. We must seek a way to make environmental 
acoustics a positive study program. Which sounds do we want 
to preserve, encourage, multiply? When we know this, the 
boring or destructive sounds will be conspicuous enough and 
we will know why we must eliminate them. (Schafer 1994, 
”Introduction”)

I boken Acoustic Territories beskriver Brandon LaBelle (2010) ljudets 
betydelser och roller ur företrädesvis mer sociokulturella perspektiv 
och i en rad vitt skilda sammanhang. Det framkommer bland annat 
hur ljudets påträngande och bångstyriga karaktär kan vara på samma 
gång ett problem och en möjlighet.

Though allowing for flexible participation, for a tempo-
ral contour, acoustic space is often a disruptive spatiality. It 
sparks annoyance and outrage, while also affording important 
opportunities for dynamic sharing – to know the other. (La-
Belle, s. xxii)

På så vis är ljuden som tar sig igenom väggar och bjälklag i ett flerbo-
stadshus inte bara störande element utan också någonting som sätter 
de boende i relation till varandra.

Hellström arbetar systematiserande enligt vad som skulle kunna 
beskrivas som en positivistisk tradition. Jag har snarare velat använ-
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da konstnärliga metoder och utnyttja den konstnärliga friheten till 
att söka intuitivt. Om Schafer strävar efter svar på vilka ljud som är 
önskvärda och inte har jag varit mer intresserad av vilka nya frågor 
och perspektiv ett undersökande kan generera. Mitt fokus har också 
legat på det som är subjektivt upplevt och specifikt för en plats eller 
situation snarare än, som i LaBelles fall, mer generella kulturella fö-
reteelser.

Övningar i att lyssna

Hearing, together with its active complement, listening, is a 
means by which we sense the events of life, aurally visualize 
spatial geometry, propagate cultural symbols, stimulate emo-
tions, communicate aural information, experience the move-
ment of time, build social relationships, and retain a memory 
of experiences. (Blesser & Salter 2007, s. 4) 

Som Blesser och Salter (2007) nämner skiljs att lyssna från att höra 
genom att det förstnämnda är en aktiv handling och det senare är 
passivt och oreflekterat. För Schafer är lyssnandet avgörande för vår 
förmåga att kunna förhålla oss kritiskt till ljudmiljön som omger oss. 

För mig är ljudlandskapets ideala beskaffenhet ingenting som 
avgörs uppifrån eller utifrån utan inifrån, genom att man 
uppmuntrar ett allt större antal människor att lyssna på lju-
den omkring sig med större kritisk uppmärksamhet. (Schafer 
1996, s. 10-11)

Att träna sig i att lyssna blir därmed i sig ett verktyg för att vidga 
sina perspektiv på vad ljud kan innebära. I boken Ljudbildning delar 
Schafer (1992) med sig av 100 övningar för att träna sig i att lyssna 
och öppna öronen för ljuden som finns i omgivningen. Inspirerad 
av Schafers övningar har jag satt samman en egen samling av lyss-
ningsövningar i form av en enkel kortlek3. Varje kort innehåller en 
fråga eller uppmaning som är tänkt att fungera som en övning i att 
lyssna och på samma gång som en undersökning av en plats. Jag har 
använt lyssningsövningarna som ett verktyg för att vidga mina egna 

3. Min kortlek med lyssningsövningar finns redovisade i Övningar.



 5

perspektiv på ljud, men i lika hög grad har arbetet med att utforma 
övningarna också varit ett sätt för mig att hitta frågor som varit frukt-
bara att arbeta vidare med. Dessa frågor har varit utgångspunkter för 
de platsstudier jag genomfört längre fram i mitt arbete.

Ljudliga erfarenheter

Parallellt med lyssningsövningarna, som utgår från platsens ljud i 
stunden, har jag sökt vägar att leta friare, i såväl tid som rum, bland 
minnen och erfarenheter relaterade till ljud. Detta har jag gjort 
främst genom samtal med personer i min närhet och genom egna 
reflektioner. För att åskådliggöra dessa minnen och upplevelser och 
möjliggöra en vidare analys har jag sammanställt ett urval av dessa i 
en ljudminnessamling.4 

Ur berättelserna i samlingen framträder exempelvis ljudets förmå-
ga att kunna överraska och skrämma. Här finns också exempel på hur 
specifika ljud kan upplevas som hotfulla eller illavarslande, hur vissa 
ljud är eftersökta medan andra hålls på behörigt avstånd och undviks. 
Tydligast framkommer kanske ändå ljudupplevelsernas kontextuella 
beroende. I texterna är det de beskrivna situationerna som på ett eller 
annat vis har varit betydelsefulla för personen som upplevt dem. Det 
är också som regel situationen som helhet som blir ihågkommen och 
dess beståndsdelar i form av ljud eller andra sinnesintryck förlorar i 
viss mån sin relevans om de studeras lösryckta ur sitt sammanhang. 
De ingående ljudliga komponenterna framstår i flera fall som god-
tyckliga – ljudet hade lika gärna kunnat vara ett annat – men ofta går 
det också att se hur upplevelser av specifika ljud knyter an till inlärda 
sociala och kulturella erfarenheter och föreställningar. Flera av min-
nena visar också på situationer som, trots sin specifika och subjektiva 
form, kan kännas igen från andra, liknande situationer.

4. Berättelserna har nedtecknats antingen av mig eller personen som burit på 
minnet. I texterna har strävan varit att fånga situationen, de involverade ljuden, 
upplevda känslor och reaktioner samt tankar kring varför den här upplevelsen 
stannat kvar i minnet. De insamlade ljudminnena redovisas i Minnen.
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Platsljud

För att skapa mig ett underlag för fortsatta diskussioner och för att 
kunna ta ett kliv vidare från ett brett sökande till ett mer fokuserat 
utforskande har jag studerat en rad specifika platser. Jag har velat 
behålla en uppmärksamhet på subjektiva upplevelser och har där-
för inte dragit mig för att låta min egen person ta plats i studierna. 
Snarare kan jag sägas ha arbetat autoetnografiskt och låtit min egna 
upplevelse stå i centrum för en vidare diskussion.5 I projektets början 
var jag inriktad på intersubjektiva aspekter av ljud vilket ledde mig 
till att studera en rad sociala platser, företrädesvis cafémiljöer av olika 
slag. I ett senare skede riktade jag mina undersökningar mot ljudliga 
överlappningar vilket väckte intresse för mer öppna platser där plat-
sens egna ljud blandas upp med ljud från omgivande verksamheter. 
Slutligen har fokus återförts till personliga upplevelser kopplade till 
ljud vilket gjort det intressant att studera associativa ljudmiljöer vars 
ljud väcker känslor och tankar genom sina kopplingar till tidigare 
upplevelser och erfarenheter. Inom dessa platskategorier har urvalet 
av platser skett förhållandevis intuitivt. Jag har försökt vara alert och 
redo att studera intressanta platser som jag funnit mig själv i och 
upplevt som intressanta.

I mina platsstudier har jag velat undersöka platsen ur olika per-
spektiv i syfte att skapa underlag för såväl övergripande som specifika 
diskussioner. Jag har velat undersöka mina reaktioner på ljud. Vad 
finns det för ljud på platsen som väcker tankar eller känslor och hur 
kommer det sig att ljuden väcker detta inom mig? Jag har varit intres-
serad av att beskriva de ljud och ljudkällor som finns på platsen. Hur 
låter ljuden, är de av något särskilt slag? Vilka ljudkällor är synliga 
och närvarande i rummet och vilka är utom synhåll eller på annat 
sätt frikopplade från det fysiska rummet i övrigt? Jag har också velat 
studera vilka bakomliggande aktörer som tar platsen i besittning med 
de ljud de frambringar. Finns det luckor i tid eller rum där andra ljud 
kan ta över? Slutligen har det varit relevant att försöka fånga någon 
form av samlat intryck av platsen. Vilka ljud är viktiga för platsens 
karaktär och hur samspelar de med andra sinnesintryck?

5. Här har de upplevelseanalyser som Pehr Mikael Sällström (2002) gör i sin 
avhandling om Lunds domkyrka varit en inspiration.
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Eftersom mina frågeställningar rört generella frågor och jag varit 
intresserad av vardagliga miljöer har jag varit angelägen om att, vid 
sidan om de platser jag särskilt uppsökt, också studera platser som jag 
befunnit mig på av andra anledningar. Angreppssättet har inneburit 
att det varit viktigt att kunna göra mina platsstudier förhållandevis 
snabbt och okomplicerat. Till min hjälp i fältarbetet har jag därför 
haft en uppsättning frågor förberedda: 
1.  Vilka ljud väcker tankar/känslor? Vad? Varför? 
2.  Hur upplevs ljudmiljön som helhet? 
3.  Vilka ljud finns på platsen? Markera: det mest avlägsna ljudet, 

ljud från synliga  respektive osynliga källor, ljud som är huvud-
effekter respektive bieffekter och ljud som är särskilt viktiga för 
upplevelsen av platsen. 

4.  Vilka ljud tar platsen i besittning? Finns det luckor i tid eller rum 
där andra ljud kan ta över? 

5.  Vilka aktörer är det som hörs?
Frågorna svarar mot de fokusområden som nämnts ovan och liknar 
till formen Schafers lyssningsövningar. Under varje platsbesök har jag 
även gjort enkla ljudupptagningar för att möjliggöra ytterligare ana-
lyser och reflektioner i efterhand. 

Det råmaterial som platsbesöken har genererat i form av text och 
inspelade ljud har jag sammanställt i form av platsbeskrivningar6 där 
ett antal av de studerade platserna presenteras. Platsbeskrivningarna 
håller ett förutbestämt format bestående av: 
1.  en personlig betraktelse, 
2.  en illustration som beskriver den rumsliga kontexten, 
3.  en förteckning över ljud på platsen, 
4.  en beskrivning av känslor och tankar som väckts hos mig,  
5.  en kort beskrivning av dominerande ljud och aktörer. 
I mitt arbete med att sammanställa platsbeskrivningarna har jag 
tvingats sätta ord på och precisera betydelsefulla delar av mina iakt-
tagelser. De sammanställda beskrivningarna har därigenom blivit ett 
hanterbart koncentrat som kunnat ge riktning åt mina fortsatta un-
dersökningar. 

6. Platser sammanfattar mina platsstudier och de platser som tas upp i denna text 
finns redovisade var för sig i mer detalj.
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Ljud och territorialitet

När jag första gången besökte Peterskyrkan i Hamburg (Platser, 31 
mars) klev jag in i ett lugnt, stort rum med en akustik som lät minsta 
ljud höras, växa och hänga kvar under de höga valven. Jag dämpade 
mina steg och min röst som en reaktion på rummet och med respekt 
för den användning som är förknippad med byggnaden. När jag kom 
tillbaka till kyrkan en kort stund senare leddes jag fram av kyrkans 
klämtande klockor som sedan avlöstes av ljudet från orgeln när jag 
klev in genom kyrkportarna.

Besöken i Peterskyrkan visar hur ljud på ett dramatiskt sätt kan 
förändra upplevelsen av en plats trots att rummet i övrigt står oför-
ändrat. Under mitt första besök i kyrkan framstod alla besökare som 
likvärdiga ljudliga aktörer. Vid mitt andra besök framstod istället 
kyrkorummet som en plats som noggrant konstruerats för att un-
derstödja vissa särskilda funktioner, rollfördelningar och rumsliga 
maktrelationer. De för gemene man oåtkomliga kyrkklockorna och 
orgeln överskuggade plötsligt alla andra ljud och tog, med god hjälp 
av rummets form och akustik, kyrkosalen i besittning.

För att undersöka den här typen av frågor rörande rumslig makt 
och kontroll använder Mattias Kärrholm (2004) begreppet territoria-
litet. I sin avhandling Arkitekturens territorialitet beskriver Kärrholm 
skillnaden mellan begreppen plats och territorium som en form av 
aspektseende:

[D]iskussioner kring det levda rummet, existens, identitet 
lämpar sig bättre att föra med hjälp av platsbegreppet. Terri-
torialitet lämpar sig bättre för att diskutera aspekter på makt 
och kontroll. Plats är i detta sammanhang det mer omfattan-
de begreppet, och någon form av territorialitet tycks också 
vara närvarande i alla platser. Det territoriella utgör i denna 
mening ett exempel på en aspekt av platsens egenskaper bland 
andra. (Kärrholm, 2004, s. 78-79)

Territorialitet innebär, med Kärrholms definition, en form av rums-
lig kontroll som uppträder i grader och som härleds ”inte utifrån 
avsikt, utan utifrån dess effekter på viss användning” (s. 77). I defini-
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tionen ingår även att territoriet är tydligt avgränsat i rummet, vilket 
är särskilt intressant ur ett ljudperspektiv och som jag ska diskutera 
utförligare längre fram. Det maktbegrepp som Kärrholm använder 
i sin beskrivning av rumslig kontroll stammar från Michel Foucault 
och Bruno Latour som båda kan sägas studera makt genom dess ut-
övning, som handling, snarare än som en potential eller resurs. Från 
det perspektivet innebär maktutövning ”en handlingsstruktur som 
påverkar andra handlingar” (s. 103), i begränsande eller tillåtande 
riktning. Kärrholm använder, likt Latour, aktant som benämning på 
de objekt som utför dessa handlingar och är särskilt intresserad av hur 
den byggda miljön i sig kan anta sådana roller.

Territoriell produktion

I sin avhandling beskriver Kärrholm (2004) fyra principiella produk-
tionsformer genom vilka territorier upprättas och upprätthålls, näm-
ligen strategi, taktik, approriation och association. Territoriell strategi 
och taktik innefattar här olika former av försök till riktad kontroll 
över ett visst område. Appropriation och association kan istället be-
skrivas som en biprodukt av ”en vana eller en i någon mening pågå-
ende, rumsligt avgränsad användning” (s. 90). 

Mer utförligt kan territoriell strategi, med Kärrholms ord, beskri-
vas som ”klassificerandet, markerandet och kontrollerandet av terri-
torier mot bakgrund av någon form av planläggning” (s. 87). Genom 
distanserad (i tid och/eller rum) planläggning kan strategin mobi-
lisera aktörer från andra platser i produktionen av territoriet. Som 
exempel kan sägas att alla de åtgärder som vidtas för att åstadkomma 
den speciella akustiken i Peterskyrkan i Hamburg kan sägas vara terri-
toriella strategier. Genom arkitektens planering har rummens former 
och material gjorts till aktanter som understödjer ett visst bruk av 
lokalen. Ljud kan naturligtvis också i sig själv utgöra en sådan terri-
toriell aktant, även i sammanhang där bruket av territoriet inte har 
direkt med ljud att göra. Ett sådant exempel är de utrop som görs på 
en tågperrong. Utropen kan där ses som en ljudlig territoriell strategi 
som stödjer en särskild användning av området genom att mobilisera 
trafikledarnas planeringsarbete, förinspelade utrop, ljudanläggningar 
och enskilda högtalare.
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Territoriell taktik innebär, precis som den territoriella strategin, 
ett avsiktligt formande av miljön för att tjäna ett särskilt syfte eller 
bruk. Där strategin lutar sig mot ett distanserat planerande och kan 
mobilisera resurser från olika håll uppstår taktiken i stunden och är 
hänvisad till de resurser som den specifika platsen eller situationen 
har att erbjuda. De vakter som, vid mitt besök i Innsbruck (Platser, 5 
april) körde bort oönskade besökare från väntrummet kan tjäna som 
ett ljudrelaterat exempel på en sådan taktik. Vakterna använde sina 
röster på ett sätt som understödde väntrummet som ett territorium 
avsett för en viss typ av besökare och användningsområden framför 
andra.

Territoriell appropriation är en form av territoriell produktion 
som innebär att ett visst område knyts till en särskild person eller 
grupp.  Ofta skapas det här bandet mellan person och plats genom 
att personen eller gruppen vistas på platsen regelbundet och/eller un-
der en längre tid. Appropriationen inbegriper inte något avsiktligt 
markerande av territoriet (till skillnad från strategier och taktiker) 
men kan till viss del gå att studera i den fysiska miljön i form av ef-
terlämnade spår. Till stor del är appropriationen någonting som sker 
enbart i medvetandet hos de involverade personerna, ofta i form av 
en känsla av hemmahörande. Ett ljudrelaterat exempel på detta skul-
le kunna vara hur en radioapparat på lunchrestaurangen Moroten 
och Piskan, då jag besökte platsen, framstod delaktig i produktionen 
av arbetsplatsen Moroten och Piskan, tillhörig personalen snarare än 
besökarna.

Med begreppet territoriell association avses att ett visst område, 
eller en viss typ av område, förknippas med en särskild användning 
eller med specifika grupper eller individer. Associationer behöver inte 
nödvändigtvis uppstå över tid utan kan, enligt Kärrholm, uppstå 
omedelbart genom att en plats känns igen som en viss typ till vilken 
ett visst bruk är associerat. På så vis kan exempelvis en viss gångbana 
ögonblickligen identifieras som typen strandpromenad och därige-
nom associeras med en viss typ av brukare, ett visst sätt att gå, etc. 
Fågelkvittret vid mitt besök på S:t Hans backar (Platser, 4 mars) eller 
ljuden från koppar och fat på något av caféerna kan stå som exempel 
på hur ljud kan vara ett sätt genom vilket vi kan identifiera en viss 
typ av plats. 
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Aktanter, nätverk och ljud

Med begreppet aktant avses enkelt uttryckt de roller som ”får saker 
att hända” (Kärrholm, s. 122) och som kan antas av såväl mänskliga 
som icke-mänskliga aktörer. Den begreppsliga åtskillnaden mellan 
aktör och aktant tydliggör att en och samma aktör kan anta olika 
aktantroller. I väntrummet på Innsbrucks centralstation, som nämnts 
ovan, kan musiken som spelas i högtalarna beskrivas som en aktant 
i produktionen av ett territorium för väntande. Samma musik och 
högtalare skulle i ett annat sammanhang kunna understödja ett terri-
torium för musiklyssnande. Olika aktörer kan också sägas anta samma 
aktantroll. På så vis kan rummets glasväggar, musiken i högtalarna 
och vakternas uniformer alla sägas anta en aktantroll som bekräftar 
att detta är en plats som står under kontroll av en yttre makt.

Det maktperspektiv som introducerats i tidigare avsnitt kan sä-
gas utgå från de verksamma aktanterna i sin undersökning av makt, 
snarare än från aktörers avsikter och resurser. De senare kan däremot 
gå att spåra genom de förstnämnda. Som Kärrholm beskriver kan 
även territoriet betraktas som en aktant i sig, som någonting som gör 
skillnad: 

Rummet förändras då det tilldelas uppgifter och då människor 
tar sig an det med olika avsikter. På liknande sätt påverkar den 
rumsliga artefakten oss, förändrar våra avsikter och våra hand-
lingar. (s. 135)

De roller som territoriet spelar definieras av det nätverk eller sam-
manhang som territoriet ingår i och det är därför ”först mot bak-
grund av ett nätverk som det är möjligt att tala om en maktutövning” 
(s. 135). Det är också möjligt, som Kärrholm konstaterar, att be-
trakta själva territoriet som ett nätverk av aktanter som etablerar och 
vidmakthåller territoriet i enlighet med de produktionsformer som 
beskrivits ovan. Territoriell styrka och stabilitet kan från det synsättet 
sägas vara beroende av antalet aktanter som verkar i samma riktning 
respektive deras enskilda entydighet. Ju fler eller ju tydligare de verk-
samma aktanterna är desto starkare står territoriet.

Som en del av sin avhandling undersöker Kärrholm tre torg i 
Lund där territoriella produktioner identifieras och diskuteras utifrån 
dess ingående aktanter och konstituerande nätverk. De redovisade 
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resultaten kan dock sägas fokusera på territoriella anspråk vars spår är 
visuellt avläsbara i den byggda miljön. Mina undersökningar har istäl-
let fokus på ljud som aktant i territoriell produktion. I exemplet med 
Peterskyrkan i Hamburg ovan kan makten över ljudrummet sägas 
ha förskjutits från kyrkobesökarna till kyrkans företrädare i form av 
klockringare och organist. Produktionen av territoriet kyrkorummet 
– eller rättare sagt gudstjänst- och konsertsalen – sker delvis genom 
territoriella strategier som gör bland annat ljudliga fenomen som den 
speciella akustiken, orgelpiporna och ett undangömt högtalarsystem 
till aktanter jämte aktanter av andra slag. Samtidigt är territoriet ock-
så starkt beroende av den territoriella association som kyrko rummet 
som igenkännbar territoriell sort för med sig.

Avsikt och inflytande

I tv-serien Fosterland (2014) intervjuas en sverigedemokratisk lokal-
politiker, Maja, om sina upplevelser av Malmö. Maja flyttat från Mal-
mö efter att staden blivit, som hon upplever det, otryggare och vid 
intervjutillfället rör hon sig till fots tillsammans med programledaren 
genom en del av staden som hon pekar ut som problematisk. På frå-
gan om vad det är som skapar otryggheten för henne svarar hon att 

majoriteten av språk som försiggår här är inte svenska. Jag 
vet inte vad dom säger och dom är ofta många och högljudda 
/…/ när man inte förstår vad dom säger så blir jag otrygg. 
(Fosterland, 2014, avsnitt 2, ca 19:09-20:53)

Genom att vara många och högljudda kan en grupp människor do-
minera och skaffa sig kontroll över rummet, men som blir tydligt i 
intervjun med Maja kan det vara annat än ljudets fysiska egenskaper 
(som exempelvis ljudstyrka) som spelar in när vi förhåller oss till ljud. 
I många fall är det snarare våra egna förväntningar, associationer och 
förutfattade meningar som blir avgörande för upplevelsen. Maja har 
en generaliserad rädsla för de ”främlingar” som hon upplever håller 
på att ta över staden och ställer sig bakom ett främlingsfientlig (SOU 
2012:74) politisk ideologi. De för Maja främmande språken blir ak-
tanter i en territoriell association som skapar en territoriell koppling 
mellan dessa människor och området i fråga, helt oberoende av dessa 
människors territoriella (o)intresse och avsikter. För en person med 
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en annan bakgrund, andra erfarenheter eller andra politiska överty-
gelser skulle samma språk kunna väcka helt andra associationer.

Som ett sätt att skilja ovan nämnda indirekta inflytande från mer 
avsiktligt kontrollerande har jag i mina undersökningar valt att skilja 
mellan ljud vars huvudeffekt är just ljudet (t.ex. en röst i ett samtal, 
eller ljudet från en högtalare) och ljud som snarare är att betrakta som 
en bieffekt av något annat (t.ex. suset i ventilationen eller ljudet som 
uppstår när jag vänder blad i en bok). I termer av territoriell produk-
tion kan de avsiktliga ljuden ofta ses som aktanter i territoriell strategi 
och taktik medan de oavsiktliga ljuden snarare är att förknippa med 
territoriell association och appropriering.

Vid en kanal i Venedig (Platser, 4 april) använder en gondoljär 
sin röst i en territoriell taktik för att etablera en handelsplats och 
sälja en båttur till förbipasserande turister. Utöver sin röst mobiliserar 
gondoljären också andra aktanter, som sin klädsel och sitt sätt att röra 
sig på platsen, för att markera att just detta är en plats som skiljer sig 
från andra avsnitt av kanalkanten, åtminstone vid de tillfällen då gon-
doljären själv är där. Genom att träda in i gondoljärens territorium 
visas intresse för den tjänst han har att erbjuda och den som inte är 
intresserad håller sig istället gärna på behörigt avstånd för att undvika 
att ”fångas in”.

Ett annat exempel på maktutövande där ljud spelar en viktig roll 
är mina upplevelser av väntrummet på centralstationen i Innsbruck 
(Platser, 5 april). Det lilla rummet finns på byggnadens källarplan, 
i ena änden av en större hall och själva väntrummet utgörs av en 
inglasad yta under en rulltrappa. I rummet spelas klassisk musik ur 
högtalare och i bakgrunden hörs ett brummande och sus från någon 
ventilationsanläggning eller liknande. Här har musiken med största 
sannolikhet förts in som en typ av exkluderande design – som ett sätt 
att hålla ”oönskade element”, oftast hemlösa och missbrukare, borta. 
Detta används exempelvis på centralstationen i Köpenhamn av lik-
nande skäl. Genom att helt enkelt bli för påfrestande att lyssna på en 
längre tid lyckas musiken i högtalarna förmå den oönskade besökaren 
att ”självmant” lämna platsen.

I exemplen ovan har de avsiktligt kommunicerade budskapen pri-
mära mottagare, men de har också en territoriell verkan i det avseen-
det att de utövar makt eller kontroll, inte bara i en enskild situation, 
utan också i rummet i stort. På samma vis kan också oavsiktliga ljud 
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inverka på upplevelser och användning av ett rum eller en plats. Så är 
det exempelvis svårt att föra ett samtal på soldäck på Rødby færje på 
grund av ljudet av vinden. Ett mer subtilt exempel skulle kunna vara 
den avslappnade vardagsrumskänslan på Martas Café som förstärks 
av ljud från schackpjäser, porslin och tidningsprassel.

Rum och responsivitet

Som Kärrholm nämner behöver territoriell indelning inte nödvän-
digtvis underordna sig det som i vardagligt tal betecknas som rums-
indelning. Ett verksamt territorium kan mycket väl sträcka sig över 
flera rum, men också utgöra en mindre del av en plats eller ett rum. 
I caféerna jag besökt blir människors röster ljudliga taktiker för att 
kontrollera en liten del av rummet. Genom att styra uppmärksam-
heten mot den som för tillfället talar skiljer den talande rösten för-
grund från bakgrund och befäster så att säga rummet runt bordet 
eller mellan två samtalande människor som ett rum eller territorium 
i rummet. I mina platsundersökningar framstod detta särskilt tydligt 
vid mitt besök på S:t Jakobs café i Lund. Eftersom jag hade sällskap 
under cafébesöket satt jag under större delen av tiden inbegripen i 
samtal. När jag i efterhand lyssnade på inspelningen från platsen var 
det häpnadsväckande hur mycket ljud som passerat mig obemärkt 
förbi, trots att jag där och då försökt vara uppmärksam på ljuden om-
kring mig. Denna typ av ”samtalsrum” kan på så vis vara mycket star-
ka, men är samtidigt flyktiga och står inför en ständig omförhand-
ling. Om samtalet tystnar luckras uppmärksamhetsbubblan upp och 
bakgrunden träder fram. Denna rumsliga eller territoriella instabilitet 
kan ses som ett exempel på hur studier av ljud kan synliggöra arki-
tekturens dynamiska och temporala sidor som annars ofta förbises. 

Andra aktanter i den fysiska miljön kan understödja eller motar-
beta uppkomsten av och stabiliteten hos denna typ av territorier. Så 
är det exempelvis lättare för samtal att ta plats i Peterskyrkan än längs 
vattnet vid St. Pauli Fischmarkt (Platser, 6 april). I det senare fallet 
förpassas det relativt lågmälda, om än konstanta, bruset från omgiv-
ningen relativt lätt att till bakgrunden och blir snarast en dämpande 
matta mellan de ljud som därmed förmår samsas på samma plats. I 
Peterskyrkan skapar den speciella akustiken, och de territoriella asso-
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ciationer och strategier den är del i, en plats som responderar7 starkt 
på den som avviker från ett förväntat – stillsamt och vördnadsfullt 
– beteende. I någon mån skulle det gå att tala om responsivitet som 
såväl en frihet som en ofrihet. Som en frihet i att jag kan göra mig hörd 
och forma min omgivning respektive som en ofrihet i att omvärlden 
reagerar på vad jag tar mig för.

Konfliktyta och mötesplats

Relationen mellan grannar i ett flerbostadshus, som nämnts tidigare, 
är ett tydligt exempel på hur ljud kan koppla människor och aktivi-
teter samman. Grannen som spelar dansbandsmusik eller går med 
bestämda steg på ett knarrande parkettgolv våningen ovanför (Min-
nen, nr XII) berättar med sina ljud någonting om sig själv och sitt liv. 
I ljudminnessamlingen finns också andra tydliga exempel på hur ljud 
fyller viktiga sociala funktioner och hur öronen hjälper oss att läsa av 
omgivningen (se exempelvis Minnen, nr II, XIII och XXI). 

Den vida spridda kampen mot buller och ”noise pollution” visar i 
någon mån till vilken grad ljud har betydelse i våra liv. Betraktat som 
socialt, kulturellt och politiskt fenomen är ljud lika mycket en plats 
för möten som för konflikter. Bullerbekämpning och andra försök 
att styra och reglera ljudlighet blir därmed oundvikligen en laddad 
fråga. LaBelle (2010) nämner en lagstiftning i Rotterdam från 1913 
som ett exempel på detta. Den nya lagen gjorde det möjligt för lokala 
myndigheter att ingripa mot högljudda grammofoner, men genom 
att vara relativt billig hade grammofonen vid tiden blivit förknippad 
med arbetarklassen. För vissa framstod därmed den nya lagen som en 
elitistisk form av bullerbekämpning som begränsade arbetarklassens 
kultur.

7. Se exempelvis Nilsson (2010) för ett vidare resonemang om begreppet responsivi-
tet i arkitektur.
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Ljudliga läckage och mellanrum

I sin definition av begreppet territorialitet understryker Kärrholm 
(2004) att territoriet alltid är ett område som går att peka ut och har 
en materiell sida. Betraktat utifrån ett ljudperspektiv är detta särskilt 
intressant eftersom ljud utan tvekan är en del av den territoriella pro-
duktionen utan att nödvändigtvis lämna uppenbara och bestående 
materiella spår. Det vi uppfattar som ljud är rörelser i luften alstrade 
av vibrationer hos omgivande materia. De här vibrationernas rörelser 
i tid och rum ger ljud som territoriell aktant vissa särskilda förutsätt-
ningar och möjligheter. Nedan diskuterar jag hur ljud förmår bryta 
igenom många av de visuella och materiella gränser som ofta definie-
rar rum, platser och territorier och vad detta kan innebära för dess 
omgivning. 

Utöver att etablera det egna territoriet kan all territoriell produk-
tion sägas delta i produktionen av det andra, det som ligger utanför 
territoriets gränser. Därmed, menar jag, innebär kontroll över ett 
territorium också i någon mån ett inflytande i dess omgivning. Av 
samma anledning som ljud förmår forcera territoriella gränser är de 
också svåra för den enskilda individen att värja sig mot. Med ögon 
och kropp kan vi i hög grad styra vilka visuella intryck vi tar in och 
inte, men med våra öron kan vi inte på samma sätt blunda eller vända 
oss bort. Sammantaget innebär detta på samma gång problem och 
möjligheter.

I min undersökning av S:t Hans backar (Platser, 4 mars) kan tå-
gen som passerar utom synhåll sägas vistas i ett territorium vars rums-
liga utsträckning motsvaras av banvallens. Ljuden som alstras av tåget 
läcker däremot ut och fortplantas i den öppna omgivningen. Ljud har 
på så vis en förmåga att breda ut sig på ett sätt som inte nödvändigtvis 
sammanfaller med det fysiska rum i vilket ljudet har sin ursprung. 
Som territoriella aktanter är tågljuden inte tillräckligt starka för att 
på egen hand vidga territoriets utbredning – även om jag hör tåget 
hundra meter bort upplever jag inte att jag är vid järnvägen eller på 
banvallen – men likväl inverkar de på angränsande platser och terri-
torier. Ljuden från tåget kan alltså beskrivas som inte bara en aktant 
i produktionen av tågets territorium utan även som en aktant som 
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deltar i produktionen av dess angränsande territorier – i det här fallet 
bland annat ett parkområde, ett koloniområde och en hästhage. Kan-
ske är ljudets förmåga att på så vis överbrygga territoriella gränser en 
anledning till att det är lätt att uppfatta ljud som viktigt för en plats 
karaktär eller atmosfär. Genom dessa läckage sätter ljud oss i ett sam-
manhang som är större än det egna territoriet eller platsen vi befinner 
oss på. Så blir exempelvis tågljuden över S:t Hans backar, för mig, ett 
tecken på områdets uppkoppling till resten av landet, men också en 
känslomässig koppling till upplevelser i min barndom (Minnen, nr I). 

Ljudmässiga mellanrum

I vissa situationer där starka, ljudande territorier åtskiljs av en lösare 
definierad plats eller ett mer responsivt territorium kan dessa ljud bli 
väldigt betydelsefulla aktanter i den territoriella produktionen inom 
detta ljudmässiga mellanrum. Ödetomten på Östervärn (Platser, 24 
februari) och S:t Hans backar kan i någon mån betraktas som såda-
na ljudmässiga mellanrum. Användningen och upplevelsen av dessa 
platser påverkas av omgivande ljudliga aktiviteter snarare än av ljud 
som alstras inom platsen själv. Genom sin regelbundna och starka 
närvaro blir exempelvis trafikljuden starka territoriella aktörer som 
andra ljud får svårt att mäta sig med. I det här sammanhanget är det 
viktigt att se att ”oljuden” från motorvägen eller ”bullret” från tåget 
inte endast utgör ett hinder – för exempelvis lugna bostadsområden 
eller gemytliga parkmiljöer – utan att det också understödjer andra 
intressen. Istället för att inordnas i starka territoriella program såsom 
bostadsgården eller den välordnade parken stärker ljuden ödetomtens 
och koloniområdets status som svårbebyggda tomter. Därigenom för-
blir dessa områden förhållandevis öppna för det som annars inte all-
tid kan hävda sin plats: Vildkaniner, graffitimålare och kolonister är 
bara några exempel på grupper som på så vis kan hitta utrymme för 
sina respektive aktiviteter.
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förfrämligande

Jonathan Metzger (2010) skriver i en artikel om hur konstnärer kan 
spela en viktig roll inom stadsplanering. Ett nyckelbegrepp i Metzgers 
text är verfremdungseffekt, som enkelt uttryckt innebär att det som är 
taget för givet görs obekant och att vi därmed tvingas att möta det på 
nytt. Som Metzger beskriver har begreppet använts inom stadsplane-
ringsteori av marxistiska teoretiker som exempelvis Henri Lefebvere. 
Begreppet har sina rötter i den ryska formalisten och litteraturkriti-
kern Viktor Shklovskijs begrepp priem ostranenie – ”göra främman-
de”8. Metzger beskriver i artikeln hur en sådan förfrämligande effekt 
kan vara värdefull i stadsplanering för att möta behovet av öppenhet 
för olika tankar och perspektiv i en planeringsprocess som i övrigt 
ofta präglas av låsta positioner och motstånd mot förändring.

Konstnärliga förfrämliganden

I ovan nämnda artikel redogör Metzger för hur fyra konstnärer un-
der en ettårsperiod (oktober 2007 till oktober 2008) deltog i framta-
gandet av en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 
2010). Under titeln A radical shift of scenery utvecklade de fyra konst-
närerna ett projekt i form av en workshop med politiker och tjänste-
män från regionen och dess kommuner. Workshopen ägde rum i en 
”vanlig trerumslägenhet i en vanlig Stockholmsförort” (s. 225, min 
översättning) vars väggar målats svarta och där golvet täckts med en 
svart heltäckningsmatta. Syftet var att tillhandahålla ett rum som gör 
det möjligt att tänka nytt kring regionens planeringsprocess. Själva 
workshopen var indelad i tre delar som på olika sätt syftade till att ge 
deltagarna nya perspektiv på den planeringsprocess de själva deltar i. 
Genom workshopen uppmuntrades deltagarna att göra kopplingar 
mellan deras respektive professionella verksamheter och personliga 
känslor och erfarenheter. I uppföljningen av projektet betonar flera 
av deltagarna hur projektet lyckats skapa utrymme för nya perspektiv 
och för möten att uppstå genom att bryta med invanda arbetssätt. 
En deltagare poängterade särskilt värdet av att komma bort från de 

8. Metzger översätter Shklovskijs begrepp som ”making strange”.
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vanliga konferensrummen och att deltagarna istället fick ta pendel-
tåget till förorten. A radical shift of scenery framstår, genom Metzgers 
beskrivning, som ett bra exempel på hur denna typ av förfrämligande 
brott mot det invanda och välbekanta kan öppna upp för kreativitet 
och dialog på ett sätt som annars är svårt att åstadkomma. Nedan 
beskriver jag, genom två ytterligare exempel, hur ljud kan vara del 
av ett sådant förfrämligande respektive hur ett förfrämligande kan ge 
nya perspektiv på ljud. 

I samband med ett symposium9 deltog jag tillsammans med an-
dra arkitekter och planerare i en Dancewalk av dansaren och koreo-
grafen Anna Asplind.10 Utrustade med varsin mp3-spelare och upp-
delade i mindre grupper promenerade vi till en startplats i Nyhamnen 
i Malmö, satte lurarna i öronen och startade spelaren. I våra öron fick 
vi instruktioner om hur vi skulle röra oss på platsen och undersöka 
den med vår kropp: känna på material, följa huskonturer med en ut-
sträckt hand, lägga kroppens vikt mot en betongpelare. I bakgrunden 
hördes ett musikstycke komponerat av vad som lät som hamn- och 
industriljud. Asplinds Dancewalk innebar ett koreograferat undersö-
kande av en plats med nya ögon och med hela kroppen. Att platsens 
egna ljud i hög grad ersattes med de förinspelade instruktionerna och 
den specialkomponerade musiken bidrog till att skapa en distans till 
hur platsen ”vanligtvis” upplevs. Ljuden i hörlurarna fyllde på så vis 
motsvarande funktion som den svartmålade lägenheten i Metzgers 
exempel. Detta kan på samma sätt sägas ha inneburit ett förfrämli-
gande av platsen och ett avsteg från den förförståelse som deltagarna 
bar med sig. Efter att de individuella promenaderna nått sitt slut upp-
stod samtal om platsen och upplevelsen spontant mellan deltagarna. 
Med danspromenaden som gemensam referens gick det att prata och 
tänka om platsen på nya sätt.

Det andra exemplet är hämtat från kompositören och ljudkon-
stnären Peter Ablinger som i sin produktion har flera verk som kan 
sägas kretsa kring ljud och förfrämligande. I verket 3 easy pieces iscen-
sätter Ablinger tre situationer i Wismar som på olika sätt inbjuder till 

9. FUSE Öresund Symposium. Beyond Best Practice, Appreciating Site-Specific 
Qualities. Media Evolution City, Malmö. 18-19 november 2014.

10. Dancewalk-instruktioner för olika platser finns att tillgå på Asplinds blogg: 
http://dancewalks.blogg.se/.
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nya sätt att lyssna.11 I den första delen av verket har Ablinger ställt 
upp två ljudisolerade passager längs en kajkant. Verkets andra del be-
står av ett golv med 20 stolar arrangerade i raka rader ovanpå. Däcket 
är placerat på en gräsmatta intill ett hamnområde med stolarna vända 
mot vattnet. Den tredje och sista delen i verket är ett kvadratiskt golv 
med ett podium på varje sida. På respektive podium finns instruktio-
ner om hur händerna ska hållas bakom öronen i olika kombinationer. 
Ablingers tydliga, men aldrig uttalade, intention att påverka besöka-
rens sätt att lyssna liknar till stor del Schafers övningar i Ljudbildning. 
I båda fallen är syftet att undvika ett automatiserat lyssnande och 
skapa medvetenhet kring vad som hörs och hur. Samtliga tre delar 
i 3 easy pieces är till formen avvikande från den omgivande miljön. 
Genom sin form ger de sig därmed till känna som något konstigt 
– konst – och leder betraktarens blick i en riktning som troligen är 
en annan än om objekten uppfattats som naturligt hemmahörande i 
miljön. För mig framstår Ablingers verk som ett iscensättande av oli-
ka rumsliga situationer och upplevelser. Med de fysiska objekten som 
medel riktas uppmärksamheten åt olika håll i den omgivande miljön: 
De avskärmande passagerna kan sägas visa på ljudliga kontraster och 
hur en mer dämpad ljudmiljö skulle kunna upplevas; De uppradade 
stolarna tycks fråga vad som finns framför dem, hur det ser ut och hur 
det låter; Instruktionerna på podierna väcker frågor om hur den egna 
kroppen förhåller sig till sin omgivning.

Likt det exempel som Metzger beskriver, går det att se hur konst-
närliga interventioner likt Asplinds och Ablingers kan bidra till en 
ökad förståelse för den fysiska miljön. Utöver att skapa nya upplevelser 
menar jag, i linje med Metzgers resonemang, att denna typ av för-
främligande också kan främja dialog och kunskapsutveckling.

11. 3 easy pieces finns dokumenterat och beskrivet på Ablingers hemsida:  
http://ablinger.mur.at/docu12.html
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Spekulationer & avslutning

I den del av arbetet jag kallar Spekulationer undersöker jag området 
Klostergården i södra Lund, som står inför omfattande förändringar. 
Undersökningen kan ses som en förstudie med utgångspunkt i plat-
sens ljud snarare än i visuella media, som annars ofta ligger till grund 
för tidiga skisser. Till skillnad från tidigare nämnda verk av Asplind 
och Ablinger har jag tagit ett steg bort från det fysiska rummet. Istället 
för att inverka direkt i den faktiska miljön kan mina ljudliga speku-
lationer snarast jämföras med en första skiss på ett papper, någonting 
som kan utgöra diskussionsunderlag i ett fortsatt arbete. Spekulatio-
ner består av ljudupptagningar från tre platser i området (benämnda 
som Position I–III). Dessa ljudupptagningar har sedan kombinerats 
med ljud från andra platser och situationer. De studerade platserna 
är valda med hänsyn till den järnvägsstation som planeras i området 
och de tillförda ljud som använts har i viss mån också valts utifrån 
de intentioner som finns uttalade rörande områdets utveckling. De 
påförda ljuden har jag i huvudsak spelat in på andra platser i Lund 
samt under den resa i Europa jag gjort under projektets gång. För att 
i någon mån göra den ljudliga platsbeskrivningen mer lättillgänglig 
och för att ge något vidare perspektiv har ljudet kompletterats med 
rörlig bild från respektive plats. Det fotografiska materialet är dä-
remot avsiktligt lågmält och ”ointressant” för att behålla fokus på 
ljuden. I den video som undersökningen resulterat i presenteras varje 
position under 80 sekunder. Under de första 40 sekunderna står den 
ursprungliga inspelningen från platsen oförändrad. Därefter hörs, 
under resterade 40 sekunder, den manipulerade versionen av platsens 
ljud.

De ljudbaserade spekulationerna syftar till att öppna upp för nya 
frågor om hur området kan utvecklas. Spekulationerna, och de ljud 
de innehåller, är i den bemärkelsen aktanter i en tolkning och be-
skrivning av området. De påförda ljuden är inte kalkylerade att re-
presentera något sanningsenligt framtida scenario, men genom deras 
påverkan på bilden av platsen väcker de likväl frågor om hur miljön 
kan komma att förändras: Hur och var kommer ljuden från en fram-
tida tågstation höras i omgivningen? Kommer utropen på perrong-
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en höras på det stillsamma koloniområdet? Kan det anses rimligt att 
industrin får fortsätta väsnas om den kanske ändå inte hörs mer än 
tågen? Vilka är det som hörs på en beachvolleybollplan jämfört med 
en fotbollsplan? Kommer turister från kontinenten kliva av tåget på 
Klostergården? Och vad händer med fågelkvittret – kommer de stora 
buskagen få finnas kvar?

Att ljuden lyfts ut från sin naturliga kontext innebär i Spekula-
tioner ett synliggörande – eller rättare sagt ett ”hörliggörande” – av 
ljudliga aktörer i området. Ljuden av en rullväska eller en studsande 
boll framstår i någon mån lika tydligt som andra mer förväntade ljud. 
Återgivningen av dessa annars ofta förbisedda ljud gör andra aktö-
rer och intressen i miljön synliga. Genom att visa på förändringar i 
ljudmiljön blir också vissa ljudliga fenomen tydliggjorda. Exempelvis 
framkommer maskerande effekter12 – hur vissa ljud har förmågan att 
släcka ut andra ljud – vilket kan vara såväl något önskvärt som ett 
problem.

Ljud som arbetsmaterial

På samma sätt som ett fotografi eller en teckning kan ljud represente-
ra en del av en existerande eller tänkt fysisk miljö. Jämfört med visuell 
representation är ljud däremot tillfälliga och låter sig inte fixeras på 
en vägg, i en bok eller liknande utan ytterligare abstraktion. Detta, 
menar jag, gör ljud särskilt intressant som arbets- och presentations-
material i arkitektursammanhang. Inte ens den mest statiska ljud-
miljön kan återges utan att beskrivningen också innefattar en tem-
poral dimension. På så vis, menar jag, att ljudliga representationer 
kan fungera som synliggörande av den byggda miljöns tidsbundenhet 
och dynamik. Där ljud kan förmedla komplexa situationer i tid och 
rum blir det tydligt att en ritning eller en bild aldrig är mer än – om 
än serier av – ögonblicksbilder. I jämförelse med visuella material kan 
ljud också sägas möjliggöra mer direkta och helhetliga upplevelser av 
rum och plats. Till skillnad från exempelvis ett fotografi ger en lju-
dinspelning en sammansatt bild av rummet eller platsen som helhet.

Jag har i det här arbetet velat lyfta fram betydelsen av ljud i ar-
kitektur rent generellt. Kanske är det ändå i den större skalan, på 

12. Se exempelvis Hellstöm (2003) för en beskrivning av masking effect.
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stadsplaneringsnivå och i större byggnadsprojekt, som ljudfrågan 
verkligen kan sägas ha potential. Genom att ljud inte låter sig pekas 
på måste ett samtal kring ett ljudligt material utgå från tolkningar 
och upplevelser av det hörda snarare än ljuden i sig. Detta, menar jag, 
bör kunna utnyttjas som en fördel i situationer där det finns ett värde 
i att olika aktörer och intressenter tillåts delta på mer lika villkor. I 
sammanhang där exempelvis specialistens vana att läsa ritningar eller 
producera säljande bilder blir ett hinder för dialog och nytänkande 
kan ett ljudligt material möjligen öppna för andra röster och tankar.

I utvärderingen av A radical shift of scenery framkom dock hur 
vissa deltagare uttryckt ett missnöje över att workshopen inte, som de 
såg det, lett fram till något konkret resultat. Metzger poängterar att 
detta är en fråga att ta på stort allvar:

One of the most serious […] risks is probably the creation of 
too intense a feeling of frustrating defamiliarization, without 
offering closure for the participants, and thus generating 
negative attitudes towards processual art as a phenomenon 
– which in turn might seriously undermine the perceived legi-
timacy of the whole idea of bringing artists into the planning 
process. (Metzger, s. 233)

För att komma runt detta menar Metzger att det i bedömningen av 
planeringsåtgärder kanske behövs sätt att uppskatta inte bara åtgär-
dernas resultat utan också dess känslomässiga (affective) värden, som 
exempelvis den ökade känslighet och mottaglighet för nya perspektiv 
som förfrämligande kan innebära. 

Som Metzger framhåller finns stora behov av att öppna upp våra 
planeringsprocesser ”för nya röster och nya perspektiv” (s. 215, egen 
översättning). I och genom detta arbete hoppas jag ha visat på några 
möjligheter att åstadkomma detta utifrån ljud och förfrämligande. 
Genom att undvika att presentera plats och arkitektur som visuella 
upplevelser har jag velat tvinga fram nya sätt att läsa och ingripa i den 
byggda miljön. Jag hoppas också att jag kunnat visa på hur det kan 
löna sig att i någon mån släppa på kontrollen över resultat och effekti-
vitet, hur det kan vara nödvändigt för att släppa in något välbehövligt 
nytt och främmande.
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